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Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
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Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. december 17-i ülésére   

Tisztelt Képviselı-testület! 

I.  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendeletünk 
(továbbiakban: R.) 1. sz. melléklete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjait. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) hatályos rendelkezéseit figyelembe 
véve kell meghatározni a térítési díjakat.  

A Szt. 115. § (1) bekezdésének hatályos rendelkezése 2010. január 1-tıl: „A személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési 
díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív hozzájárulás, támogató szolgáltatás és 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön 
jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált 
intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek 
szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történı megosztásával. Emelt színvonalú 
bentlakásos ellátás esetén az intézményi térítési díjat az elızı évben ténylegesen igénybe vett 
normatív állami hozzájárulással kell számítani.” 
Az Szt. 115. § (9) bekezdésének hatályos rendelkezése 2010. január 1-tıl: „A szolgáltatási 
önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 
78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. 
táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási 
óra, nap) számított értéke, amelyet az elızı év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidıszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az elızı évben nem mőködött, az 
önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket lehet figyelembe venni.” 
A következı évben a törvények és rendeletek változása nyomán az idısek nappali ellátásából 
kikerül az étkezés, a házi segítségnyújtásban az óradíjat a napidíj alapú díjszabás váltja fel, az 
étkeztetésbe a nappali ellátásban lévı idısek is bekerülnek. A jegyzıi jövedelemvizsgálat az 
étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében megszőnik, nı az ellátottak terhelhetıségi határa: 
étkeztetés esetében 25 %-ról 30 %-ra, házi segítségnyújtás esetében 20 %-ról 25 %-ra. Lehetıség 
nyílik a térítési díj önkéntes megfizetésére, amikor sem jövedelemvizsgálat, sem terhelhetıségi 
határvizsgálat nem kell. Fentieket figyelembe véve most nem javasoljuk a térítési díjak 
változtatását, (amikor már rendelkezésre állnak a 2009. évi beszámoló adatai, és pontos 
információk) a 2010. márciusi Képviselı-testületi ülésre kívánjuk a javaslatot beterjeszteni. 
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II.  A Képviselı-testület a 2009. november 26-i ülésén elfogadta a 2010. évi költségvetési 
koncepciót, melyben az alábbiak szerint rendelkezett: „a helyi adók közül a 
kommunális adót 25 %-al javasoljuk emelni – a szemétszállítási költségek emelkedése 
miatt-, 15.000 Ft/évre, ugyanakkor szociális alapon a legrászorultabbak részére 
minimum az emelés mértékének megfelelı támogatást tervezünk bevezetni.” 

A Képviselı-testület ugyanezen az ülésen módosította is a kommunális adóról szóló rendeletét, 
és a fentieknek megfelelıen emelte az adó összegét. Kidolgoztuk a javaslatunkat a szociális 
támogatásra vonatkozóan, melyet a rendeletmódosítás mellékelten tartalmaz. A támogatás 
pénzügyi fedezetét a 2010. évi költségvetésben – majd a további években is – be kell tervezni a 
szociális kiadások terhére, mintegy ötmillió forint összegben. 
 

III.  A 2009. évi CIV. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó 
egyes törvények módosításáról több helyen módosította a Szt-t, mely érinti az aktív 
korúak ellátásának rendelkezéseit is. 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása esetén két szabály változik: 
a) Egy családban egyidejőleg csak egy rendszeres szociális segélyes (RSZS), és egy 

rendelkezésre állási támogatásban részesülı (RÁT) lehet. 

b) Bıvül a rendszeres szociális segély megállapításának lehetısége, a települési 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint. 

Az RSZS-re jogosultak köre kibıvül 2010. január 1-tıl. RSZS-re jogosult: 
� az egészségkárosodott személy, 

� aki az 55. életévét betöltötte, 

� aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élı 
gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti 
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi 
gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító 
intézményben (Gyvt. 41. § (3) bek.) nem tudják biztosítani, valamint 

� akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében foglalt mentesítési ok 
fennáll. 

Tehát ilyen módon a RSZS-ek 4. kategóriájába tartozhatnak mindazok, akik a 
közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni fizikai vagy mentális egészségi állapotuk, 
várandósságuk vagy felsıfokú levelezıs hallgatói jogviszonyuk miatt, így rendelkezésre állási 
támogatásra sem jogosultak. A települési önkormányzat részére a szociális törvény csupán 
felhatalmazást ad arra, hogy a mentesítési feltételeket szabályozza, de nem teszi kötelezıvé a 
helyi rendeletalkotást. Bár az önkormányzat nem köteles megállapítani azokat a feltételeket, 
amelyek által az ügyfél RSZS-re és nem RÁT-ra lesz jogosult, mégis célszerő ezt megtennie. 
Tapasztalataink szerint több olyan ügyfél van, akiket egészségi,- mentális állapota, hallgatói 
jogviszonya vagy várandóssága miatt nem tudunk a közcélú foglalkoztatásba bevonni. Ennek 
kezelésre ad most lehetıséget az Szt. módosítása, és ennek megfelelıen javasoljuk a helyi 
rendeletünk módosítását. 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 
elfogadni. 

Békés, 2009. december 8. 
                                                                                   Izsó Gábor 

                                                                                    polgármester 
Jogi ellenjegyzı 

 
                                                                                                             

 
Pénzügyi ellenjegyzı 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
.../2009. (XII. 18.) 

  
r e n d e l e t e 

 
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  
A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓ L 

szóló 11/2009. (III. 27.) rendeletének 
 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

(TERVEZET) 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Békés Város Képviselı-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
11/2009. (III. 27.) számú rendelete (továbbiakban: R)  az alábbi 18/A. §-al egészül ki: 
 
„18/A. § (1) Rendszeres szociális segélyre jogosult, az az aktív korúak ellátására jogosult 
személy, aki közfoglalkoztatásban az alábbiak miatt nem tud részt venni: 

a) fizikai vagy mentális, a munkavégzési képességet hátrányosan érintı állapot, 
b) felsıfokú tanulmányokat folytató levelezı tagozatos hallgató, 
c) az ORSZI szakvélemény alapján munkaképessége legalább 40 %-kal csökkent, 
d) terhesgondozásban részesül. 

 (2) Az (1) bekezdésben foglalt körülmények fennállását az aktív korúak ellátására jogosult 
személy hitelt érdemlıen köteles igazolni.” 
 

2. § 
 
A R. az alábbi 36/A. §-al egészül ki: 
 
„ 36/A. § Magánszemélyek kommunális adója megfizetésével kapcsolatos támogatási rendszer 
 
(1) Azon személyek vagy családok esetében, akik a magánszemélyek kommunális adó fizetési 
kötelezettséggel összefüggésben kerülnek nehéz anyagi helyzetbe, kérelemre támogatás nyújtható 
úgy, hogy az önkormányzat átvállalja az egyébként fizetendı adó összegének 50 %-át. 
(2) Nem állapítható meg támogatás olyan személy esetében, aki vagy akinek családja 

a) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy 
b) az egy fıre jutó havi jövedelem család esetén meghaladja a mindenkor érvényes öregségi 

nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülálló esetében annak 200 %-át, vagy 
c) az önkormányzati adóhatóság nyilvántartása alapján hátralékkal rendelkezik. 

(3) Annak a személynek, aki az adott adóévben támogatásban részesül, a támogatás évét követı 
években nem állapítható meg támogatás, ha a támogatás évében megállapított, fennmaradó 
kommunális adókötelezettségének nem tesz eleget. 
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(4) A támogatás megítélésérıl átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális bizottság 
dönt. A döntésnél az adóalany által benyújtott jövedelemnyilatkozatot és a hivatal 
nyilvántartásának adatait kell figyelembe venni. 
(5) A támogatás egy adóévre szól, a kérelmeket az adott évre vonatkozóan március 16-tól április 
15-ig kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 
(6) A támogatás összegét az adóalany adószámlájára kell átutalni.” 
 

3. § 
 
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
B é k é s, 2009. december 17. 
 
    Izsó Gábor sk.                                             Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka sk.    
    polgármester                                                                         jegyzı 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2009. december 18-án. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                       jegyzı 
 


